
Pozvánka na 22. mezinárodní  

odborný veletrh Aquatherm 2018

 Naše technologie. Váš úspěch. 
Čerpadla n Armatury n Servis

Vážení obchodní přátelé,

dovolte nám, abychom Vás pozvali k návštěvě 22. ročníku mezinárodního odborného veletrhu Aquathem 
Praha. Veletrh je zaměřen na techniku pro vytápění, chlazení a klimatizaci, obnovitelné zdroje energie, 
měření, regulaci a sanitární vybavení budov. Veletrh se bude konat ve dnech od úterý 27. února do pátku 
2. března 2018 v areálu výstaviště PVA Expo, Beranových 667, Praha 9 - Letňany.

Po vyplnění registračního formuláře, který najdete na webových stránkách  
http://www.aquatherm-praha.com/cz/registrace-navstevniku-firmy, dostanete na Váš email poukázku na 
vstupenku, kterou po příchodu na veletrh zdarma vyměníte za vstupenku. V případě, že vyplníte kromě 
povinných údajů i vaši plnou poštovní adresu, získáte některé další výhody (možnost vyhrát mobilní telefon, 
nechat si zaslat veletržní katalog a veletržní zpravodaj atd., podrobněji viz výše uvedené www stránky).

Při Vaší registraci nezapomeňte prosím uvést náš Kód partnera, který je 1844280. 

Na našem stánku vám představíme mimo jiné následující exponáty:
- novou řadu automatických tlakových stanic Delta Compact
- vícestupňové ponorné čerpadlo UPAchrom do vrtaných studní
- novou řadu in-line čerpadel Etaline L
- regulační armaturu BOA-Control s ultrazvukovým měřením průtoku.

Těšíme se na Vás v hale IV na stánku č. 428.

Naši odborníci vám budou k dispozici:
27. 2. – 1. 3. vždy od 10 do 18 hodin a 2. 3. od 10 do 16 hodin. Pokud se chcete na našem stánku setkat 
s konkrétním zástupcem naší firmy, najdete níže rozpis obsazení stánku po jednotlivých dnech.

út st čt pá

Ing. Luboš Hrdlička x x x

Ing. Petr Sůva x x

Ing. Bronislav Dvořáček x

Petr Pech x

Daniel Bergman x x

Bc. Jan Vaverka x x

Jiří Trbušek x

Ing. Šárka Slavíková x

Lukáš Vaněk x

Pavel Hruška x

Těšíme se na vaši návštěvu a setkání s vámi.
Ing. Zdeněk Vávra

jednatel

Stánek KSB  
č.428, hala č.4

http://www.aquatherm-praha.com/cz/registrace-navstevniku-firmy

